« ثؼن اهلل الشحوي الشحين

»

بزرسي هذيزيت پزٍصُ ّاي تعويزات اساسي درًيزٍگاُ گاسي خليج فارط
هذل هَرد استفادُ داًص هذيزيت پزٍصُْ « » PMBOK
دكتشػيذ ػلي اكجش احوذي
داًطيارداًطگاُ پيام ًَر

هجتبي هزٍتي
مارضٌاسي ارضذ هذيزيت اجزايي (استزاتضيل)
مارضٌاط بزق ٍ النتزًٍيل
Morovati3033@yahoo.com

آثبى 1393

1

چكيذُ٪
اًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي ٍاحذّبي تَسثيٌي دس كٌؼت ثشق هـوَل تمجل ّضيٌِ ّبي گضافي ثشاي
ًيشٍگبّْب چِ ثِ لحبػ دسآهذي  ،چِ ثِ لحبػ صهبًي ٍ چِ ثِ لحبػ هٌبثغ اًؼبًي دسگيش دس پشٍطُ هيجبؿذ.اص آًدب
كِ ّذف ّش هذيش پشٍطُ اي هيجبيؼت ثشآى ثبؿذ كِ اص اػوبل ّضيٌِ ّبي صيبدي ٍ غيشضشٍسي خَدداسي ؿَد
دس ايي پظٍّؾ اكتـبفي  ،پظٍّـگش كِ خَد اص كبسكٌبى كٌؼت ثشق هيجبؿٌذثشآى ؿذ ثب اػتفبدُ اص هذل داًؾ
هذيشيت پشٍطُ ( ٍ )PMBOKثب اػتفبدُ اص تحميمبت هيذاًي ٍ ًظش كبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى اهش اص ًظش

ً63فشاص

كبسكٌبى كٌؼت ثشق اػتفبدُ ًوَدُ ٍ ثِ ثشسػي صٍايبي اًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي ٍ همبيؼِ آى ثب هذل
داًؾ هذيشيت پشٍطُ ثپشداصد.دس ايي ساػتب ثب تَخِ ثِ اثؼبد  9گبًِ هذل داًؾ هذيشيت پشٍطُ فشضيِ ّبيي هغشح
گشديذ كِ يبفتِ ّبي تحميك ًـبى هي دّذاًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي دس ايي ٍاحذ ًيشٍگبّي تبحذ
هغلَثي هغبثك ثب اكَل هذل  PMBOKپيؾ سفتِ اػت.
ٍاطُ ّبي كليذي ٪هذيشيت پشٍطُ  ،تؼويشات اػبػي  ،اػتبًذاسد  ،هذل PMBOK

همذهِ ٪
يكي اص هؼبيل هْن ٍ هجشم كِ دس ؿشكتْب  ،كبسگبّْبي كٌؼتي  ،كبسخبًدبت ٍ ثِ عَس كلي هشاكض ػوشاًي ،
كٌؼتي ٍ خذهبتي هغشح اػت ًحَُ ػشٍيغ ً،گْذاسي ٍ تؼويشات تدْيضات ،هبؿيي آالت ٍ دػتگبّْب ثِ
ػجبست ديگش حفبظت فٌي اص داسايي ّبي فيضيكي هي ثبؿذ .ثبتَخِ ثِ ايٌكِ يكي اص اسكبى هْن ٍ اكلي دس ثْشُ
ٍسي هٌبػت اص يك ٍاحذ تَليذ اًشطي الكتشيكي دس ًيشٍگبّْب اًدبم كحيح ٍثِ هَلغ تؼويشات اػبػي آى
هيجبؿذ اًدبم ايٌگًَِ پشٍطُ ّب ثذٍى دس ًظش گشفتي يك ًظبم هذٍى ثشًبهِ سيضي ؿذُ دس ثشگيشًذُ ّضيٌِ ّبي
هبلي ٍ صهبًي ثيؾ اص اًذاصُ ثشاي هذيشيت آى هيجبؿذ (.سػتويبى )1385 ،
دس ايي همبلِ كِ حبكل يك هغبلؼِ پظٍّـي اػت ثشآى ػؼي ؿذُ اػت ثِ ثشسػي هيضاى اثشثخـي هذل
هذيشيتي داًؾ هذيشيت پشٍطُ ٍ اًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي دس ًيشٍگبُ خليح فبسع ثِ ػٌَاى يك ًوًَِ
آهبسي ٍهيضاى هغلَثيت آًْب ٍ ّوچٌيي هيضاى ًضديكي اًدبم ايي پشٍطُ ّب ثِ هذل اػتبًذاسد  PMBOKپشداختِ ٍ
ًتبيح سا دس پبػخ ثِ دٍ فشضيِ كلي تدضيِ ٍ تحليل ؿًَذ.
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ًيشٍگبُ ٍاّويت تؼويشات اػبػي ٪
ًيشٍگبُ هـتول ثشهدوَػِاي اص تأػيؼبت كٌؼتي اػت كِ ثشاي تَليذ اًشطي الكتشيكي اص آى اػتفبدُ هيؿَد .
تؼويشات اػبػي دس كٌؼت ثشق كـَس ثِ ٍيظُ دس ًيشٍگبّْب اص اّويت خبكي ثشخَسداس اػت .اص ػَي ديگش
دس كٌؼت ثشق ثحث چگًَگي اص ثيي ثشدى ػَاهل ّضيٌِ صاي تؼويشات اػبػي ًيض هغشح اػت  .دس چٌذ دّة
گزؿتِ ،فلؼفة ًگْذاسي ٍ تؼويشات ثتذسيح تغييش كشد ٍ سٍؿْبي تؼويشاتي داساي تغييش ٍ تحَالت صيبدي ؿذُ
اػت ،ثِ عَسي كِ دس كٌؼت ثشق ٍ ثِ ٍيظُ دس ًيشٍگبّْب ،داسا ثَدى يك ػيؼتن هٌبػت ًگْذاسي ٍ تؼويشات

ّوگبم ثب تَػؼِ ٍ افضايؾ حدن ٍاحذّب دس حبل فضًٍي اػت.ثشّويي اػبع هيتَاى اًدبم فشآيٌذ ّبي تؼويشات
اػبػي سا ثؼٌَاى پشٍطُ ّبي ثؼيبس هْن تلمي كشدٍ (.حيذًيب )1380 ،
ثبتَخِ ثِ اهكبًبت ٍهحذٍديت ّبي دسًٍي ٍ ثيشًٍي ،ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيك فشآيٌذي اػت دسخْت تدْيض
هٌبثغ ػبصهبى ٍ ٍحذت ثخـيذى ثِ تالؿْبي آى ثشاي ًيل ثِ اّذاف ثلٌذ هذت ٍثب سػبلتْبي ثلٌذ
هذت(.الَاًي)1389،
پشٍطُ هدوَػِ اي اص فؼبليتْبػت كِ ثشا ي دػتيبثي ثِ هٌظَس يب ّذف خبكي اًدبم هيگيشًذ ٍ آى ؿبهل
فؼبليتْبيي ّؼتٌذ كِ ثبيذ دس تبسيخْبي هؼيي  ،ثب ّضيٌِ ّبي هؼيي ٍ كيفيتي تؼييي ؿذُ  ،اخشا ثـًَذ.
 عجك تؼشيفي كِ هَػؼِ  PMIاص پشٍطُ اسايِ دادُ اػت پشٍطُ سا تالؿي همغؼي اػت كِ ثِ هٌظَسايدبد يك هحلَل يباسائِ يك خذهت تمجل ؿذُ اػت)2012، PMI (.
 اصعشفي تبتبّيل  1يك پشٍطُ سا تالؿي هٌحلشثفشد ،هحذٍد ثِ صهبى ّ ،ذف هحَس كِ ًيبص ثِ هٌبثغ ٍهْبستْبي هتفبٍتي خْت ثشآٍسدُ ؿذى داسد هي داًذ.

--------------1.Tatahil
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فبصّبي هختلف اًدبم پشٍطُ ّب ٪
.1

فبص آغبصيي () Initiation

.2

فبص ثشًبهِ سيضي( )Planning

.3

فبص اخشا()Execution

.4

فبص ًظبست ٍ كٌتشل( )Control & Monitoring

فبصّبي هختلف اًدبم پشٍطُ
ّشپشٍطُ داساي يك ػشي ػَاهل تبثيش گزاس هيجبؿذ اص خولِ دادُ ّب ً ،حَُ اخشا ٍ ػتبدُ ّب يب دػتبٍسدّبي
پشٍطُ (.حبج ؿيش هحوذي )1388،
پشٍطُ ٍ تؼويشات اػبػي ٪
اص آًدب كِ تؼويشات اػبػي ثِ هدوَػِ اي اص فؼبليتْبيي اعالق هي ؿَد كِ داساي ؿشٍع ٍ پبيبى هؼيي ثشاي
سػيذى ثِ ّذف هـخلي هي ثبؿٌذ هيتَاى آًشا يك فشآيٌذ ػلن هذيشيت پشٍطُ تؼشيف كشد كِ دس آى هثلث
(صهبىّ -ضيٌِ -كيفيت) اص اّويت ٍيظُ اي ثشخَسداس هي ثبؿذ(.حبج ؿيشهحوذي )1388 ،
هؼشفي اػتبًذاسد ٪ PMBOK
اًدوي هذيشيت پشٍطُ آهشيكب ( ) PMIاصػبل  1969تالؽ ّبي هؼتوشي سا دسساػتبي تَػؼِ داًؾ هذيشيت
پشٍطُ اًدبم دادُ اػت.اص خولِ ايي تالؽ ّب اًتـبس كتبة ساٌّوبي پيكشُ داًؾ هذيشيت پشٍطُ ثؼٌَاى اػتبًذاسد
هلي ايبالت هتحذُ آهشيكب هي ثبؿذ .سٍؽ  PMBOKتَػظ اًدوي هذيشيت پشٍطُ ايبالت هتحذُ آهشيكب ( PMI
) دس ػبل 1987اثذاع ؿذ ٍدس ػبل  1996اٍليي ًؼخِ سػوي ايي سٍؽ ثِ چبح سػيذ.ايي تكٌيك دسػبل 1999
ثِ تبييذ  ANSIسػيذ.دس ػبل 2004ثيؾ اص يك هيليَى ًؼخِ اص كتبة ساٌّوبي  PMBOKفشٍختِ ؿذ.تكٌيك
 PMBOKثشهؼتٌذ ػبصي  ،سٍيِ هٌذي  ،تذٍيي فشآيٌذّب ٍ عي ًوَدى گبم ثِ گبم ثشًبهِ ّب ٍ پبيؾ آًْب تبكيذ
داسد)2012، PMI(.
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تبسيخچِ ٪ PMI

هَػؼِ هذ يشيت پشٍطُ دس ػبل  1٩۶٩ثب ؿؾ ػضَ دس آهش يكب تب ع يغ ؿذ  .دس ػبل هؼشفي كشد ٍ دس
ػبل  1٩٩1هَفك ثِ كؼت گَاُ ي  PMPگَاّي  ISO 1٩٨4 PMIگَاّي  PMI ٩001ؿذ ّ .ـت ػبل

ثؼذ اص آى ) (ANSIاػتبًذاسد هلي آهش يكب سا ًيض  PMPثشاي گَاّيخَد كؼت كشد.

دس حبل حبضش اػضبي  PMIثِ ثيؾ اصً 200000فش دس150كـَس سػيذُ اًذّ.ذف اكلي  PMIفشاّن ػبصي

اػتبًذاسد ثشاي دًيبي هذيشيت پشٍطُ هي ثبؿذ .يكي اص الذاهبت PMIاًتـبس ػٌذ اػتبًذاسد هذ يشيت پشٍطُ ثب

ًبم پيكشُ داًؾ هذ يشيت پشٍطُ (  )PMBOKهي ثبؿذPMBOK .ثِ ػٌَاى هتي اػتبًذاسد ثش اي هذ يشيت
كشدى پشٍطُ دس ػغح خْب ًي ؿٌبختِ ؿذُ اػت.
چزا استاًذارد : PMBOK
پزيشؽ سٍ ثِ افضايؾ هذيشيت پشٍطًُ ،ـبى هي دّذ كِ كبسثشد داًؾ هٌبػت ،فشآيٌذّب ،هْبست ّب ،اثضاس
ٍتكٌيك ّب ،هي تَاًٌذ اثش هْوي ثش هَفميت پشٍط ّْب داؿتِ ثبؿٌذ .ساٌّوبي  ، PMBOKگؼتشُ داًؾ
هذيشيت پشٍطُ سا ثِ ػٌَاى يك ساّكبس خَة ؿٌبػبيي هي كٌذ".ساّكبس خَة " ،ثِ هؼٌبي يك تَافك ػوَهي
اػت كِ كبسثشد ايي هْبست ّب ،اثضاس ٍ تكٌيك ّب هي تَاًذ ؿبًغ هَفميت سا دس ثؼيبسي اص پشٍطُ ّب افضايؾ
دّذ .هؤػؼِ هذيشيت پشٍطُ ثِ ايي اػتبًذاسدثِ ػٌَاى يك هشخغ اػبػي هذيشيت پشٍطُ ،ثشاي عش حْبي
تَػؼِ ٍ گَاّيٌبم ّْبي حشفِ اي ًگبُ هي كٌذ(.هيشصاپَس)1388،
هتخلليي حشفِ اي هذيشيت پشٍطُ كؼبًي هحؼَة هيـًَذ كِ ثتَاًٌذ ػالٍُ ثش تدشثيبت اخشا ي ي دس
آصهَى حشفِ اي هذيشيت پشٍطُ ؿشكت كشدُ ٍ هَفك ثِ اخز گَاّي ًبهِ آصهَى( )PMPاهشٍصُ ايي آصهَى
تَػظ اًدوي هذيشيت پشٍطُ آهشيكب دس ثيؾ اص ً 1700مغِ خْبى ٍ دس ثيؾ اص  100كـَس ٍ ثِ  10صثبى صًذُ
دًيب ثشگضاس هي ؿَد ،ثِ عَسي كِ عجك تحميمبت ثِ ػول آهذُ اص ػَي اًدوي هذيشيت پشٍطُ( )PMIكليِ ي
دسيبفت كٌٌذگبى گَاّي ًبهِ( )PMPتب ػبل  2000هيالديً8934فش ثَد ّبًذ كِ ًؼجت ثِ ػبل  1999هيالدي
سؿذ  59دسكذي داؿتِ اػت)2012، PMI(.
هذل : PMBOK
تكٌيك  PMBOKيب پيكشُ داًؾ هذيشيت پشٍطُ اكغالحي اػت كِ هدوَػِ داًؾ هذيشيت پشٍطُ سا
تـشيح هيكٌذPMI ٪ .ايي ًبم آ ؿٌب ٍ هؼشٍف اػت كِ دس اًدوي هذيشيت پشٍطُ آهشيكب تذٍيي ؿذُ ٍ اػتفبدُ
اص آى ثؼيبس هتذاٍل اػت .پغ اص تذٍيي هَػؼِ هلي اػتبًذاسد آهشيكب ًيض آى سا تبييذ ٍ ثِ ػٌَاى اػتبًذاسد هلي
آهشيكب دس صهيٌِ هذيشيت پشٍطُ ثجت كشدُ اػت .دس ايي اػتبًذاسد داًؾ هذيشيت پشٍطُ دس ًِ ثخؾ ثيبى ؿذُ
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اػت  .دس ايي هيبى تفبٍتّبي اًذكي ثيي دٍ ًؼخِي هَػؼِي  ٍ PMIهَػؼِي اػتبًذاسد ٍخَدداسد .ثيي
ًؼخِ ّبي PMIتفبٍتْبيي ّن ٍخَدداسد كِ دس ايي ثيي
اخشايي تش داسدّ.وچٌيي ثِ هبًٌذ اػتبًذاسدّبي ديگش  ،اػتبًذاسد

ً ASNIگبّي ًظشي ٍ

ًPMBOKگبّي

ّ PMBOKش ػبلِ هَسد ثبصثيٌي لشاس

هيگيشد ٍ دس كَست ًيبص ثِ تغييشات ٍيشايؾ خذيذي اص آى ثِ ّيبت هٌتخجي اص

 ٍPMIدس كَست تبييذ ثِ

ػبيش اػضب اسػبل هيگشدد)2012، PMI ).
حَسُ ّاي هختلف داًص هذيزيت پزٍصُ ٪
 .1حَسُ هذيزيت ينپارچگي پزٍصُ :

ّش پشٍطُ اي داساي تؼذاد صيبدي ثخـْبي ٍاثؼتِ ٍ غيش ٍاثؼتِ

ًؼجت ثْن هيجبؿذكِ هيجبيؼت ثؼٌَاى يك كل (ٍاحذ)اص ًظش پيچيذگي ّب ،اًذاصُ ٍ ًيبصّب ثب ّن كبس كٌٌذ.
ايي حَسُ ضاهل تنَيي بزًاهِ پزٍصُ  ،اجزاي بزًاهِ پزٍصُ  ،مٌتزل ينپارچِ تغييزات هي باضذ.
هذيشيت يكپبسچگي پشٍطُ دسثشگيشًذُ ي فشايٌذّبيي اػت كِ خْت حلَل اعويٌبى اص ّوبٌّگي هٌبػت
ػٌبكش هختلف پشٍطُ هَسد ًيبص ّؼتٌذ .ايي حَصُ ي داًؾ هتضوي ايدبد هَاصًِ ا ي ثيي اّذاف سلبثتي ٍ
گضيٌِ ّبي هَسد ًيبص ثشاي تحمك يب فشاتش سفتي اص ًيبصّب ٍ اًتظبسات ري ًفؼبى هي ثبؿذPMBOK GUID, ( .
)2004, 52
 .2حَسُ هذيزيت هحذٍدُ ي پزٍصُ  :هذيشيت هحذٍدُ پشٍطُ ػوذتبً ثب تؼشيف ٍ كٌتشل ايٌكِ پشٍطُ چِ
چيضّبيي سا ؿبهل هي ؿَد ٍ چِ چيضّبيي سا ؿبهل ًوي ؿَد ،دس استجبط اػت..ايي حَسُ دربزگيزًذُ
هزاحل آغاسيي ،بزًاهِ ريشي  ،تعزيف هحذٍدُ  ،تاييذ هحذٍدُ ٍ مٌتزل تغييزات هحذٍدُPMBOK .
))GUID, 2004, 65
 .3حَسُ هذيزيت سهاى پزٍصُ  :هذيشيت صهبى فشآيٌذي اػت كِ دسخالل آى صهبى هَسد اػتفبدُ تَػظ افشاد
دسگيش دس پشٍطُ ثجت هيـَد.اص آًدب كِ صهبى يك دس پشٍطُ ّب كَتبُ هي ثبؿذثجت صهبًي كِ ّش يك اص
اػضبي پشٍطُ هلشف هيكٌٌذ دس اٍساق ثجت ػبػت كبسكشد اص اّويت ثؼضايي ثشخَسداس اػت تب ثَػيلِ آى
هذيشيت ثتَاًذ ػغَح هٌبثغ تخليق دادُ ؿذُ ثِ فؼبليتْبي هـخق ؿذُ پشٍطُ ساكٌتشل كٌذ.يك ٍسلِ
ثجت ػبػت كبسكشد( )Time sheetخالكِ اي اص صهبى هلشف ؿذُ دس حبل حبضشساتْيِ هيكٌذ ّ.وچٌيي
هذيشيت سا لبدس ثِ اتوبم پشٍطُ دس هَػذ همشس هيٌوبيذ(.خيؼي ٍػتلٌذ)2010، 1
فشآيٌذّب دس حَصُ هذيشيت صهبى پشٍطُ ػجبستٌذ اص  ٪الف  ٪تؼشيف فؼبليت  ،ة ٪تؼشيف تَالي فؼبليت ّب ،
ج ٪ثشآٍسد هذت صهبى  ،د  ٪تكَيي صهبى ثٌذي  :ُ ،مٌتزل سهاى بٌذي.
---------------------1. Jason Westland
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 .4حَسُ هذيزيت ّشيٌِ ي پزٍصُ  :هذيشيت ّضيٌِ ي پشٍطُ دسثشگيشًذُ فشايٌذّبي هَسد ًيبص ثشاي حلَل
اعويٌبى اص تكويل پشٍطُ ثب ثَدخِ ي هلَة هي ثبؿذ  .هذيشيت ّضيٌِ ي پشٍطُ دس دسخِ ي اٍل ثِ ّضيٌِ
ي هٌبثغ هَسد ًيبص ثشاي تكويل فؼبليت ّبي پشٍطُ هشثَط هي ثبؿذ) PMBOK GUID 2004, 113).
فشآيٌذّب دس حَصُ هذيشيت ّضيٌِ پشٍطُ ػجبستٌذاص  ٪الف  ٪ثشًبهِ سيضي هٌبثغ  ،ة ٪ثشآٍسد ّضيٌِ  ،ج  ٪ثَدخِ
ثٌذي ّضيٌِ  ،د ٪كٌتشل ّضيٌِ
 . 5حَسُ هذيزيت ميفيت پزٍصُ :

هذيشيت كيفيت پشٍطُ دسثشگيشًذُ ي فشايٌذّبي هَسدًيبص ثشاي حلَل

اعويٌبى اص ثشآٍسدُ ؿذى ًيبصّبيي اػت كِ پشٍطُ ثِ خبعش آًْب تؼْذ ؿذُ اػت.

 .6حَسُ هذيزيت هٌابع اًساًي پزٍصُ :هاهَريت آى جذب ٍ ًگْذاري ٍ تَسعِ هٌابع اًساًي ٍ اجزاي
قَاًيي ٍ هقزرات اداري ،رفاّي ٍ آهَسضي ّواٌّگ با ضزمت هي باضذ(.پْلَاًياى)1389،
هذيزيت هٌابع اًساًي را ضٌاسايي،اًتخاب،استخذام ٍ تزبيت ٍ پزٍرش ًيزٍي اًساًي بِ هٌظَر ًيل بِ
اّذاف ساسهاى تعزيف مزدُ اًذ(.سعادت)1386،
يكي اص اثؼبد ثؼيبس هْن دس اخشاي پشٍطُ ّب ،ثحث هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي ٍ فشآيٌذ ّبي هشثَط ثِ آى اػت ٍ
ّوبًغَس كِ ًيشٍي اًؼبًي دس يك ؿشكت تَليذي يب كبسخبًِ ثضسگ خَدسٍ ػبصي ٍ اهثبل ايي ،اّويت داسد دس
پشٍطُ ّن ثب تَخِ ثِ ًَع كبس ٍ ػبختبس هَلتي آى اهشي ضشٍسي اػت (.عبٍٍػي )1392،
فشآيٌذّب دس حَصُ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي پشٍطُ عبارتٌذ اس  :الف  ٪ثشًبهِ سيضي ػبصهبًي  ،ة  ٪خزة
ًيشٍي اًؼبًي  ،ج ٪تَػؼِ تين
 .7حَسُ هذيزيت ارتباطات پزٍصُ :
دريل تعزيف هختصز ٍ هفيذ هيتَاى گفت مِ ارتباطات عبارت است اس سْين ضذى در
تجزبيات(.تَبشٍهَط،2003،ظ )8
ارتباطات فزآيٌذ دٍجاًبِ اطالعات با سايز افزاد ٍگزٍّْاست(.فيضي )1389 ،بعبارت ديگز ارتباطات
يعٌي اًتقال هقصَد ٍ هٌظَر يل عضَ گزٍُ بِ ديگزي ّ.وچٌيي ارتباطات بايذ ضاهل درك هقصَد ٍ
هٌظَر باضذ(.رابيٌش)1383،
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هذيشيت استجبعبت پشٍطُ دسثشگيشًذُ ي فشايٌذّبي الصم خْت حلَل اعويٌبى اص تَليذ ،گشدآٍس ي،
اًتـبس ،رخيشُ ٍ تٌظين ًْبيي هٌبػت ٍ ثِ هَلغ اعال ػبت پشٍطُ هي ثبؿذ .فشآيٌذّب دس حَصُ هذيشيت
استجبعبت پشٍطُ عبارتٌذ اس  :الف  ٪ثشًبهِ سيضي استجبعبت  ،ة  ٪تَصيغ اعالػبت  ،ج  ٪گضاسؽ ػولكشد.
 .٨حَسُ هذيزيت ريسل پزٍصُ  :ػيبػت هذيشيت سيؼك ًيبصهٌذ ؿٌبػبيي  ،تدضيِ ٍ تحليل ٍ اٍلَيت ثٌذي
كشدى اعالػبت هشثَط ثِ سيؼك داسد.هي ثبيؼت دس خالل ثشًبهِ سيضي پشٍطُ ّب ػَاهل ثشٍص سيؼك
ؿٌبػبيي ٍ پيگيشي گشدًذ.ؿٌبػبيي ٍ هذيشيت سيؼك دٍ هَلفِ هْن ًٍبگشيض اص هذيشيت پشٍطُ هيجبؿذكِ
هيجبيؼت ثلَست هذاٍم دس عَل اخشاي پشٍطُ اسصيبثي ٍ آًبليض گشدًذ( .هبيك هَسفي)2010 ،1
سيؼك ثِ ػٌَاى خغش ثبلمَُ اي تؼشيف هيـَد كِ صيبًجبس اػت ٍدس كؼت ٍكبس ايي صيبًجبس ثَدى ثِ هؼٌي
هتضشس ؿذى اػت ثٌبثشايي سيؼك ثِ هؼٌي احتوبل ٍلَع ٍالؼِ اي ًبخَاػتِ هي ثبؿذّ(.بؿوي ؛ سٍصثْبى
)1387،
فشآيٌذّب دس حَصُ هذيشيت سيؼك پشٍطُ عبارتٌذ اس  :الف  ٪ثشًبهِ سيضي هذيشيت سيؼك  ،ة  ٪ؿٌبػبيي
سيؼك  ،ج  ٪تحليل كيفي سيؼك  ،د  ٪تحليل كوي سيؼك  ٪ ُ ،ثشًبهِ سيضي ٍاكٌؾ ثِ سيؼك  ٪ ٍ ،كٌتشل
ٍ ًظبست ثشسيؼك.
 .٩حَسُ هذيزيت تذارمات پزٍصُ :
هبهَسيت هذيشيت تذاسكبت پـتيجبًي تدْيضاتي ٍ خذهبتي ؿشكت اػتٍ .اّذاف آى اص ٪
.1تبهيي ثِ هَلغ كبالي ثبكيفيت ،ثبحذالل ّضيٌِ هوكي ٍ دس ػشيؼتشيي صهبى.
ً.2گْذاسي هغلئت اص كبالّب ٍ تدْيضات خشيذاسي ؿذُ.
.3اًدبم خذهبت پـتيجبًي ثِ كَست هغلَة(.پْلَاًيبى)1389،
هذيشيت تذاسكبت پشٍطُ دسثشگيشًذُ ي فشايٌذّبي هَسد ًيبص ثشاي ثِ دػت آٍسدى كبالّب ٍ خذهبت اص خبسج
اص ػبصهبى اخشايي ثِ هٌظَس دػت يبثي ثِ هحذٍدُ ي پشٍطُ هي ثبؿذ .ايي حَصُ ؿبهل فشآيٌذّبي الف ٪
ثشًبهِ سيضي تذاسكبت  ،ة  ٪ثشًبهِ سيضي دسخَاػت  ،ج  ٪اًتخبة هٌجغ  ،د  ٪اداسُ ي پيوبى  ٪ ُ ،خبتوِ
پيوبى()PMBOK GUID 2004, 206

-------------------1.Mike mourfi
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ّوبًگًَِ كِ اصهحتَاي همبلِ ّن پيذاػت هذل هَسد اػتفبدُ دس تحميك هذل ثيي الوللي

 PMBOKهي ثبؿذ .

ثبتَخِ ثِ آًكِ هذل اًتخبة ؿذُ داساي  9حَصُ هي ثبؿذ ثب عشح  9فشضيِ ٍعشاحي پشػؾ ًبهِ  52ػَالي ٍ
تَصيغ پشػؾ ًبهِ دسثيي خبهؼِ آهبسي تحميمبت دس پي پبػخگَيي ثِ دٍ ػَال اػبػي تحميك اًدبم ؿذ كِ ايي
 2ػَال اػبػي ػجبستٌذ اص ٪
.1آيباًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي دس ًيشٍگبُ گبصي خليح فبسع ثلَست هغلَة اًدبم گشفتِ اػت؟
.2آيبساثغِ هؼٌب داسي ثيي اًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي دس ًيشٍگبُ خليح فبسع ٍ داًؾ هذيشيت پشٍطُ
(هذل ٍ )PMBOKخَد داسد؟
اّذاف اخشاي ايي تحميك ؿبهل ٪
 .1ؿٌبػبيي ًمبط پيؾ ثشًذُ تؼويشات اػبػي (ًمبط ضؼف ٍ لَت).
 .2ؿٌبػبيي ًمبط خلَگيشكٌٌذُ اص پيـشفت كبس دس تؼويشات اػبػي.
 .3پيبدُ ػبصي هذل  PMBOKثشاي تحليل ٍ تدضيِ پشٍطُ ّبي ثبصثيٌي ٍ تؼويشات اػبػي دسخْت
ًيبصّبي ػبصهبًي
 . 4تؼييي هيضاى اثشثخـي اخشاي پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي ثشاػبع هذل PMBOK
تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّب ثشاي ثشسػي كحت ٍ ػمن فشضيِ ثشاي ّش ًَع تحميك اص اّويت خبكي ثشخَسداس
اػت .اهشٍصُ دس ثيـتش تحميمبتي كِ هتكي ثش اعالػبت خوغ آٍسي ؿذُ اص هَضَع هَسد تحميك هي ثبؿذ.
تدضيِ ٍ تحليل اعالػبت اص اكلي تشيي ٍ هْوتشيي ثخـْبي تحميك هحؼَة هي ؿَد .دادُ ّبي خبم ثب
اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسي هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس هي گيشًذ ٍ پغ اص پشداصؽ ثِ ؿكل اعالػبت دس اختيبس
اػتفبدُ كٌٌذگبى لشاس هي گيشًذ .دس ايي ثخؾ اص تدضيِ ٍ تحليل آهبسي ثِ ثشسػي چگًَگي تَصيغ ًوًَِ ّبي
آهبسي هتغيشّبي خٌؼيت ،تحليالت ،ػي ،ػبثمِ كبس پشداختِ هي ؿَد.
1ثشسػي ًشهبل ثَدى تَصيغ
اٍليي گبم دس اػتفبدُ اص آهبس اػتٌجبعي تؼييي ًشهبل ثَدى تَصيغ اػت .دس كَستي كِ تَصيغ ًشهبل ثبؿذ هي تَاى
اص آهبس پبساهتشيك ثشاي تحليل دادُ ّب اػتفبدُ كشد .ثشاي ايي هٌظَس اص آصهَى

 K.Sاػتفبدُ ؿذُ اػت.دس

ثشسػي ًشهبل ثَدى تَصيغ اص آسهَى گلَهَگزٍف-اسويزًف استفادُ ضذُ استٍ( .يكي پذيب داًـٌبهِ آصاد
)1392،
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ًتبيح آصهَى دس خذٍل صيش آهذُ اػت.
ًبم هتغيش

آهبسُ

ػذد هؼٌبداسي

هذيشيت يكپبسذگي

.961

.314

هذيشيت هحذٍدُ

1.106

.173

هذيشيت صهبى

.994

.276

هذيشيت ّضيٌِ

.759

.613

هذيشيت كيفيت

1.062

.210

هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي

1.155

.139

هذيشيت استجبعبت

1.500

.058

هذيشيت سيؼك

1.303

.067

هذيشيت تذاسكبت

1.148

.144

جذٍل  4-5آسهَى گلَهَگزٍف-اسويزًف
اص آًدب كِ تؼذاد ًوًَِ دس ايي تحميك ثيـتش اص  50هَسد اػت اص آهبسُ كلَهَگشٍف-اػويشًَف اػتفبدُ هي كٌين.
ثب تَخِ ثِ خذٍل هي تَاى گفت اص آًدب كِ ػذد هؼٌبداسي ثشاي توبم ؿبخق ّب ثبالتش اص آػتبًِ

 0/05اػت،

تَصيغ ًوشات دس ايي ؿبخق ّب ًشهبل اػت .ثٌبثشايي اص آهبس اػتٌجبعي پبساهتشيك اػتفبدُ هي ؿَد.
ثشاي ثشسػي ٍ تحليل فشضيبت تحميك اص آصهَى تي اػتيَدًت تك ًوًَِ اي اػتفبدُ ؿذ .ايي آصهَى ايي اهكبى
سا فشاّن هي ًوبيٌذ تب ثب لحبػ كشدى ػغح هؼٌي داسي (  ، )  <0/05ثتَاى هؼٌي داس ثَدى آى سا ثشسػي ٍ اسائِ
ًوَد .ثب تَخِ ثِ ايٌكِ دس ايي تحميك اص ًشم افضاس آهبسي  SPSSاػتفبدُ ؿذُ اػت.

آصهَى فشضيِ ّبي تحميك
فشضيِ  .1پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت يكپبسچگي دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
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هتغيش
هذيشيت يكپبسذگي

آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذدهؼٌي داسي حذپبييي
6.866

.000

62

.4469

حذثبال

آصهَى فشضيِ

.8139

تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت ينپارچگي (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت يكپبسچگي دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .2پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت هحذٍدُ دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
هتغيش

آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذ پبييي حذ ثبال

هذيشيت هحذٍدُ 3.934

62

.000

.1667

.5113

آصهَى فشضيِ
تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت هحذٍدُ (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت هحذٍدُ دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .3پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت صهبى دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
هتغيش

آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذ پبييي حذ ثبال

هذيشيت صهبى 4.910

62

.000

.2785

.6611

آصهَى فشضيِ
تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت سهاى (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت صهبى دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .4پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت ّضيٌِ دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
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آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذ پبييي حذ ثبال آصهَى فشضيِ

هتغيش

هذيشيت ّضيٌِ 6.000

.000

62

.6530

.3266

تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت ّشيٌِ (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت ّضيٌِ دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .5پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت كيفيت دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
هتغيش

آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذپبييي حذثبال

آصهَى فشضيِ

.5483

تبييذ فشضيِ

هذيشيت كيفيت

2.918

.005

62

.1025

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت ميفيت (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت كيفيت دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .6پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
هتغيش
هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي

آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذپبييي
9.247

62

.000

.5057

حذثبال

آصهَى فشضيِ

.7846

تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت هٌابع اًساًي (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .7پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت استجبعبت دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
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آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذ پبييي حذ ثبال آصهَى فشضيِ

هتغيش
هذيشيت استجبعبت

62

5.751

.000

.3849

.7950

تبييذ فشضيِ

حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت ارتباطات (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت استجبعبت دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .8پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت سيؼك دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
هتغيش
هذيشيت سيؼك

آهبسُ تي دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذ پبييي
3.246

.002

62

.1585

حذ ثبال

آصهَى فشضيِ

.6669

تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت ريسل
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت سيؼك دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
فشضيِ  .9پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت تذاسكبت دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
ثِ هٌظَس ثشسػي ايي فشضيِ اص آصهَى تي تك ًوًَِ اي ثْشُ خؼتِ ؿذُ اػت٪
هتغيش

آهبسُ تي

هذيشيت تذاسكبت

7.028

دسخِ آصادي ػذد هؼٌي داسي حذ پبييي
62

.000

.4449

حذ ثبال

آصهَى فشضيِ

.7985

تبييذ فشضيِ

ًتايج حاصل اس آسهَى تي تل ًوًَِ اي بزاي هذيزيت تذارمات (عذد آسهَى=)3
دس آصهَى ثبال همذاس  3ثِ ػٌَاى ػذد آصهَى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثش اػبع ًتيدِ آصهَى ثبال اص آًدب كِ
ػذد هؼٌبداسي كوتش اص آػتبًِ  0/05اػت ٍ ،چَى حذ ثبال ٍ پبييي هثجت ميثبؿٌذ ايي فشضيِ تبييذ ميؿَد ٍ
ميتَاى ًتيدِ گشفت پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص ًظش حَصُ هذيشيت تذاسكبت دس حذ هغلَثي ثَدُ اػت.
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 -4-4اٍلَيت ثٌذي حَصُ ّب
ثشاي هـخق كشدى هيضاى هغلَثيت حَصُ ّبي پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي اص آصهَى فشيذهي اػتفبدُ ؿذُ
اػتً .تيدِ آصهَى دس خذاٍل صيش آهذُ اػت.

Chi-Square

تؼذاد
63

دسخِ آصادي

ػذد هؼٌبداسي

8

.003

23.651

آسهَى فزيذهي
تؼذاد هيبًگيي اًحشاف هؼيبس

هتغيش

هيبًگيي ستجِ

هذيشيت يكپبسذگي

63

3.6304

.72872

5.63

هذيشيت هحذٍدُ

63

3.3390

.68403

4.14

هذيشيت صهبى

63

3.4698

.75959

4.79

هذيشيت ّضيٌِ

63

3.4898

.64794

4.83

هذيشيت كيفيت

63

3.3254

.88518

4.37

هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي

63

3.6451

.55372

5.37

هذيشيت استجبعبت

63

3.5899

.81420

5.60

هذيشيت سيؼك

63

3.4127

1.00919

4.57

هذيشيت تذاسكبت

63

3.6217

.70215

5.70

آسهَى فزيذهي بزاي تعييي اٍلَيت حَسُ ّاي پزٍصُ ّاي تعويزات اساط
ايي اٍلَيت ثٌذي دس خذٍل صيش خالكِ ؿذُ اػت.
اٍلَيت
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حَصُ

1

هذيشيت تذاسكبت

2

هذيشيت يكپبسذگي

3

هذيشيت استجبعبت

4

هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي

5

هذيشيت ّضيٌِ

6

هذيشيت صهبى

7

هذيشيت سيؼك

8

هذيشيت كيفيت

9

هذيشيت هحذٍدُ

هطلَبيت حَسُ ّاي پزٍصُ ّاي تعويزات اساط
بحث ٍ ًتيجِ گيزي :
پظٍّؾ اًدبم ؿذُ دس ؿشكت هذيشيت تَليذ ثشق خليح فبسع كِ دس صهبى اًدبم تؼويشات اػبػي ٍاحذّبي
خَد يك ؿشكت پشٍطُ هحَس هي ثبؿذ اًدبم ؿذُ اػت  .ايي ؿشكت ثِ ػٌَاى يكي اص ؿشكتْبي تبثؼِ هدوَػِ
تَاًيش ٍصاست ًيشٍ ثبگزؿت ثيؾ اص دُ ػبل ػوش تبػيغ خَد ،هحؼَة هي ؿَد. .ايي تحميك ثب ّذف ثشسػي
ؿشايظ اًدبم هغلَة پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي ًيشٍگبُ ثب اػتفبدُ اص هذل ثيي الوللي اًدبم پشٍطُ –هذيشيت
داًؾ پشٍطُ  _ PMBOKاًدبم ؿذُ اػت ٍ ثب اسائِ چبسچَة حَصُ ّبي هذيشيت داًؾ يب

 PMBOKثِ

ثشسػي صٍايبي هختلف آى پشداختِ اػت.
دسّويي ساػتب هيتَاى گفت  ٪ساثغِ هؼٌب داسي ثيي اًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي دس ًيشٍگبُ خليح فبسع ٍ
داًؾ هذيشيت پشٍطُ (هذل ٍ )PMBOKخَد داسد يب ايٌكِ اًدبم پشٍطُ ّبي تؼويشات اػبػي ايي ًيشٍگبُ
هتٌبػت ثب حَصُ ّبي  9گبًِ هذل داًؾ هذيشيت پشٍطُ اًدبم ؿذُ اًذ.
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